
ATA DA SEISCENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a seiscentésima segunda sessão ordinária. Abrindo a Sessão, o Presidente 

perguntou se os senhores Vereadores possuíam cópia da Ata da Sessão Ordinária anterior, os 

quais informaram que sim, após ser discutida, foi votada e restou aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou para a Secretária fazer a leitura das correspondências 

recebidas do Executivo Municipal: Oficio n° 19/2020, comunicando o Senhor Prefeito que a 

Sessão Especial solicitada pelo mesmo será realizada no dia 16/03/2020 às 19:00hrs. Oficio 

Circular n° 02/2020, comunicando os Senhores Vereadores que a Sessão Especial se realizará 

no dia 16/03/2020 às 19:00hrs. Oficio n° 42/2020, solicitando o cancelamento da Audiência 

Pública devido ao Covid-19. Prosseguindo, foi lido o Projeto de Lei n° 18/2020, de origem do 

Executivo Municipal, altera denominação de Rua Pública. Dando seguimento, foram lidos, 

discutidos e votados os Projetos de origem do Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 004/2020, 

o qual dispõe sobre alterações na Lei n° 3067 de 07 de março de 2014 e dá outras 

providências, Projeto de Lei n° 013/2020, o qual reajusta os subsídios do Prefeito e do Vice-

Prefeito Municipal, Projeto de Lei n° 015/2020, o qual autoriza o Município a contratar 

Servidores temporariamente, Projeto de Lei n° 016/2020, o qual abre Crédito Suplementar no 

valor de R$248.002,11, Projeto de Lei n° 017/2020, o qual abre Crédito Suplementar no valor 

de R$118.067,90. Ato contínuo, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do 

Legislativo Municipal, Moção de Apoio de autoria do Vereador Professor Cacau, Moção de 

Apoio ao pagamento dos salários dos Trabalhadores Grevistas da Rede Estadual de Educação, 

Moção de Congratulação de autoria do Vereador Professor Cacau, a qual parabeniza os atletas 

da Associação dos Atletas de Dom Feliciano (AADF), pela conquista do titulo no Campeonato 

Praiano de Arambaré 2020, Pedido de Informação n° 003/2020, de autoria da Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, a qual com base na Lei Federal n° 12.527/2011, solicita listagem completa dos 

Protocolos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural  Sustentável e Meio Ambiente, 

referente aos anos de 2018,2019 e 2020, até a presente data que não tiveram as suas 

solicitações atendidas, Pedido de Informação n° 004/2020, de autoria do Vereador Professor 

Cacau, o qual solicita que seja apresentada a esta Casa Legislativa a seguinte informação: qual 

a carga horária do Procurador Jurídico do Município de Dom Feliciano e quais os dias de 

trabalho do mesmo, Pedido de Informação n° 005/2020, de autoria do Vereador Cristiano José 

Studzinski, que seja informado pelo Executivo Municipal uma listagem com funcionários 

concursados na Prefeitura Municipal de Dom Feliciano, na função de Operadores de Máquinas 

que estão em desvio de função atuando como Motorista e seja informada a Secretaria que 

estes funcionários em desvio de função estão lotados, Pedido de Informação n° 006/2020, de 

autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, que seja remetido a esta Casa informações 

sobre o Processo Seletivo e contratação de estagiários, número de estagiários contratados por 

área até a presente data, lista nominal dos contratados, ordem de classificação dos 

contratados, a Secretaria aonde foram lotados e contratados e a Relação de Estagiários 

contratados em 2019 e que permanecem contratados em 2020, Pedido de Providências n° 

008/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que seja tomada providência pelo 

Executivo Municipal junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que seja realizado 

conserto no caminhão caçamba Mercedes 1513 placa IGM 4278, Pedido de Indicação n° 

003/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que a Administração Municipal 



junto a Secretaria de Saúde analise a possibilidade de distribuição de senhas de atendimento, 

para a área referida, com o número possível de atendimentos para pessoas que estiverem nas 

filas em estabelecimentos Públicos Municipais de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereador Osvair Alves da Silva: 

Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e os ouvintes de 

casa. Prosseguindo, falou que lamenta o grave problema do coronavirus, mais que o povo 

precisa ter fé que as coisas irão melhorar. Dando seguimento, disse que é triste a situação da 

estiagem e que os agricultores estão sofrendo muito, que além da perda nas plantações 

sofrem também com falta de agua. Prosseguindo, disse que se necessita mais um Médico para 

atendimento na UBS. Ato contínuo, falou da construção de um Posso Artesiano na localidade 

de Picada Grande que beneficiará mais de setenta famílias. Falou também, que espera que 

este ano seja finalizado o calçamento na Rua dos Imigrantes, porque já fazem seis anos que 

tem a verba e ate agora a obra não foi finalizada. Finalizou dizendo que segue fazendo seu 

trabalho como sempre o fez, fazendo o bem sem olhar a quem. Vereador Professor Cacau: 

Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e os ouvintes de 

casa. Prosseguindo, agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação das suas Moções nesta 

Casa. Ato contínuo, parabenizou a Rádio São José pelos seus onze anos e também o estúdio 

existente aqui em Dom Feliciano. Prosseguindo, falou da seriedade do coronavirus, que é 

necessário se cuidar e que tem que ser levado a serio. Dando seguimento, disse que se 

surpreendeu quando foram suspensas as aulas no Estado mais os professores foram mantidos 

em sala de aula para cumprir horário e que espera que o Município faça diferente e dispense 

os professores também. Prosseguindo, falou que espera que seja agilizada a construção da 

cobertura na UBS para um conforto melhor as pessoas. Prosseguindo, fez um convite para 

torneio de futebol na Picada Grande, mais salientou que provavelmente não sairá devido o 

Decreto do Governo proibindo aglomerações. Ato contínuo, anunciou sua desfiliação do PDT e 

que neste dia se filiou ao PL e que juntamente com um grupo de amigos estão trazendo o 

referido Partido para ajudar em Dom Feliciano. Finalizou dizendo que não foi uma decisão fácil 

sair do PDT mais espera ter feito a escolha correta para poder seguir ajudando o povo deste 

Município. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou sobre a estiagem 

que assola o Município e que uma das culturas que está sofrendo mais é a do milho, disse que 

vem pleiteando com os órgãos responsáveis sobre este tema e que foi estimado um 

abatimento de 30% no programa Troca Troca que mesmo sendo pouco já ajudaria os 

agricultores. Falou também, que os Vereadores devem pressionar os Deputados para que 

estes pressionem a FETAG e seja tomada alguma atitude concreta sobre este tema junto ao 

Governo do Estado. Prosseguindo, falou da gravidade do coronavirus e disse que não vê o 

Brasil preparado para uma pandemia, então o povo deve se prevenir e ter muita cautela, disse 

que as aulas devem ser suspensas e que entende a dificuldade que isso irá causar, mais vê isso 

necessário para conter este vírus. Dando seguimento, disse que há a necessidade de ter mais 

Médicos atendendo na UBS,  que as pessoas ficam descontentes devido a falta de profissionais 

para atende-las. Prosseguindo, falou da importância do aparelho de Raio X adquirido através 

das Emendas Impositivas destinadas por esta Casa. Finalizou dizendo, ser um defensor da área 

Odontológica no Município e que precisa ser investido mais porque a população precisa deste 

atendimento. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou sobre seu pedido 



de informação que como não conseguiu a resposta de forma informal se fez necessário o 

pedido através do plenário. Dando seguimento, disse que não concorda com a forma que foi 

feito o processo seletivo para os estagiários, que este processo foi feito para três níveis de 

ensino mais aplicaram a mesma prova para ambos e que seu pedido de informação será para 

esclarecer as dúvidas que ficaram sobre a contratação destes estagiários. Prosseguindo, disse 

que discorda se ter uma Secretaria da Educação de outro Município porque entende que aqui 

existe profissionais qualificados para tal cargo de igual preparo ou até melhor que a referida 

Secretaria. Ato contínuo, disse que se vê algo ou alguém errado vai cobrar porque não 

compactua com erros e que lhe causou espanto saber que a Secretaria da Educação está 

dando aula em Camaquã no horário que deveria estar trabalhando aqui em Dom Feliciano. 

Dando seguimento, falou que está com agenda marcada no Governo do Estado para tratar da 

anistia da semente do milho, disse que os agricultores que fizeram financiamento devem 

conseguir algum abate de valor também e que vai se informar sobre isto. Prosseguindo, disse 

que tem sido questionada sobre a questão do PSB nas eleições deste ano e que seu desejo é 

que haja candidatura própria mais seguirá o que a maioria decidir. Finalizou dizendo, que é 

importante a população tomar todos os cuidados necessários para se prevenir do coronavirus. 

Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público 

presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, solicitou para a Secretaria de Obras que 

arrumasse dois trechos de estrada em especial aonde a mesma citou. Dando seguimento, disse 

que um Vereador quando recebe uma denuncia precisa investigar porque não se pode ser 

omisso. Prosseguindo, falou sobre o milho que sofre com a estiagem e que os Vereadores 

devem cobrar o Executivo porque como foi decretada situação de emergência existe dinheiro 

na conta para tal recurso. Ato contínuo, disse que existem técnicos capacitados na Secretaria 

da Agricultura para fazerem um trabalho de qualidade para os agricultores e que não se deve 

mexer em nascentes de agua sem estes profissionais. Prosseguindo, falou que devido a um 

problema no CNPJ do CTG a Emenda do Deputado Lucas Redecker será para a construção de 

um poço na localidade de Picada Grande aonde este beneficiará mais de setenta famílias. 

Prosseguindo, falou que os agricultores não merecem esperar por dois anos para serem 

atendidos e que por isso sempre estará na Câmara lutando pelo correto e justo. Falou 

também, sobre os Municípios que estão tomando as devidas medidas no combate ao 

coronavirus e que Dom Feliciano mais uma vez está demorando tomar as medidas necessárias. 

Prosseguindo, disse que qualquer cidadão tem direito receber informações devido a Lei de 

Acesso a Informação. Finalizou dizendo, que a Secretaria da Saúde não gosta de receber ideias 

e sugestões mais torce para que isso um dia mude. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. 

Prosseguindo, falou das Emendas que estão chegando até o Município. Falou também, da 

preocupação sobre a estiagem que vem assolando nosso Município. Prosseguindo, falou da 

grave situação ligada ao coronavirus e que precisam ser tomadas sérias medidas no combate a 

esta pandemia. Ato contínuo, falou que as maquinas e caminhões da Secretaria de Obras se 

encontram em ruins condições e que não estão tendo o cuidado necessário. Prosseguindo, 

falou que um Ex Vereador que tentava cassar o Prefeito hoje é aliado politico dele e que o 

Prefeito hoje critica quem o defendia nesta Casa para que não fosse cassado. Dando 

seguimento, disse que fica feliz com as Emendas que os Deputados estão mandando para o 

Município. Prosseguindo, disse que respeita a opinião de todos mais que discorda quando se 

vê perseguido só porque não apoia mais o atual Prefeito e que este não reconhece o quanto 



de campanha fez para ele, disse também ser contra a cassação. Finalizou dizendo, eu vivi pra 

ver a cassa e o caçador abraçados pelo mesmo senhor, o poder. Vereador Darlei Iaroszewski: 

Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e aos ouvintes de 

casa. Prosseguindo, falou que tudo isso que esta se vivendo o que falta um pouco na vida é a 

palavra reflexão do que a gente vive, que a mídia só fala do coronavirus então é melhor 

termos mais fé e reflexão para poder manter a calma. Dando seguimento, falou da grande 

preocupação com a falta de agua no interior e da necessidade de se fazer poços em todas 

localidades. Ato contínuo, falou da sua preocupação com as aulas em Dom Feliciano devido ao 

coronavirus. Prosseguindo, falou do quão bom ficou a Rua Travessa Uruguai que liga os dois 

bairros e da importância da Emenda Impositiva desta Casa. Dando seguimento, falou que a 

bancada do PSB segue atendendo a todos e lutando pela reivindicação de cada um. 

Prosseguindo, falou da grande aquisição do Raio X também com Emenda Impositiva desta 

Casa. Falou também, ser louvável a ideia do Vereador Cristiano sobre distribuir senhas para 

atendimento na UBS. Prosseguindo, falou da coragem que se precisa ter o agricultor para 

enfrentar tantas adversidades. Finalizou dizendo, para que as pessoas tenham diálogo e fé em 

Deus que um futuro melhor virá. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, 

falou que todos devem ter consciência da gravidade do coronavirus e seguir o que é 

recomendado. Dando continuidade, falou que grande parte do Bairro São Francisco está 

calçada devido ao esforço de todos e parabenizou os envolvidos. Prosseguindo, disse que 

estará sendo finalizada a obra na galeria em frente ao mercado gaúcho. Ato contínuo, falou ser 

favorável a todos os pedidos de informação que esta Casa apresenta. Prosseguindo, informou 

que fez sua desfiliação do PT e que está se filiando ao PTB mais não porque vai mudar de 

Partido que vai falar mal do que ele estava antes. Prosseguindo, falou que não acha correto 

quem apoiava e defendia o Prefeito em um passado próximo hoje só porque mudou de Partido 

achar que tudo está errado, falou ao Vereador Cristiano que não acha correto falar que agora 

está tudo ruim se à pouco tempo ele achava estar tudo bom. Dando seguimento, falou que 

está buscando uma verba junto ao PTB para Dom Feliciano. Finalizou dizendo, que é favorável 

ao Pedido de Informação sobre os estagiários feito pela Vereadora Adriane. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data 

de seis de abril de dois mil e vinte às dezenove horas e quarenta e cinco minutos e deu por 

encerrada a Sessão Ordinária, da qual foi lavrada esta Ata, que após lida, discutida e aprovada, 

será assinada pelo Presidente e pela Secretária. Plenário Vereador José Domagala, dezesseis 

de março de dois mil e vinte. 
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